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tegoryj średnich, a wyrabiać - będzie towa-\
W dniu J5 ·tyin stycznia Jego Królew. l ry wyłącznie na ubrania.
ska Wysoko~ć Szwedzki Następca Tronu
X Fil'ma "M. i S. Lande" wskutek
6tl~taw, o godzinie lI-tej przed południem śmierci jed.ego ze wspólników b. p. Uli·
zwiedził miejsce wiecznego spoczynku Ce· ksa Laude, prles:cla na własność p. Siego
sal",f>w Ruskich - sobór Petropawłow~ki, frieda Lande.
gdzie złożył wieilce z liści palm!lwych . X Na t u tej.s zy c h t arg a ch z bo·
z kwia ta mi na grobowce spoczywających z o w yc h popyt Jest wogóle bardzo łaby
w Bogu Cesarza Aleksandl'a Mikołajewicza szezególniej na owies. W tygodniu ubie·
i Wielkiej Księżny Olgi Teodorówny, uro- głym sprzeliano owsa 2,500 korcy po rB.
dzonej Ksi ężniczki Badeilskiej. Złożywszy 3.06 - 3.35, jęezmienia 256 korcy po I·S.
bol,l "rochom spoczywających w Bogu Ce· 6.75, żyta zakupił dla wojska dostawca p,
sarza i Cesa,·zowp.j i obejrzawszy sobór, Braude 1,000 korcy po 1'8. 7.45. Na NoJ ego Królewska Wysokość pojechIIł (lo wym Rynku sprzedano wczoraj pszenicy
soboru Izaaka, gdzie był obecny nil nabo· 400 korcy po 1'8.8.10 - 8.łO. Siano sprzeżeilslwie żalobn e m za 1.0\ rłego w Bogu dano po kop. 80-,85, słomę po kop. 70Wiel kiego Księcia Konstllntego Mikolaje· 75, koniczynę po kop. J.I0 - 120.
wiczll. Nllst~ pnie Ksil}że skladał wizyty
X Na zebraniu sekcyi III·ej (przemysłu
nieklórym dostojnym osobom i udal się do rolnego) oddziału warszawskieg~ towarzy·
soboru Kazauskiego , gdzie.oglą,lal trofea stwa popiefania przemysłu i handlu, w
1'11 kie i inlle osobliwo~ci sobol·u.
Oddaw· przyszły poniedziaŁek, p. Edmuud Dobrzańszy jeszcze następnie kilka wizyt, Książe ski zda sprawp' z delegacyi wyznaczonej
p ow rócił do Pałac u Zimowego, gdzie dla do zbadania kwestyi nrządzenia doroczneJego Wysokości, oraz Ś wity przygotowa- go jar m ark u n a w eł n ę w Łodzi.
Ile było illliadallie, a nas tę pnie oglądal
a.
szczegółowo wszystkie sale pałacu Zimo·
X" Warszawskij dniewnik" donosi, że
figO. O godzin i. 5-tej po południu wy- komisya utworzona dla l' e IV i l Yi t a ryfy
soki Gość odwiedził posła niemieckiego, u c el n ej rozpocznie sWljo działalność za
..
Ob' d k
którego z powodu dnia ul'odzin Cesarza
Niemieckiego Wilhelma II - go odbyło się mIeSiąc.
eCUle o 'onyw aue są staran o
ne prace pI"'ygotowawcze do zestawienia
przyjęcie. Około godziny 6-tej Książe po· porównawczego taryf celnych ruskiej i fin.
jechał do pałac n Jego Cesarskiej Wysoko- landzkiej.
ści Wielkiego Księcia Włodzimierza Ale·
X 'Wobec rozwoj u IV Rosyi w czasacb
ksandTowicza, gdzie odbył sI~ galowy 0• I
f
bial! na który została zaproszona świta ostatmc I wyrobu . III c 11 u ar b o w a n e go
i sucbych traw fllrbowanycll, używauych
Kllięlll\. Kastęlie.Y Tronu i poseł szwedzki. do wieliców i bukietów, które przedtem
'l'egot duia sldadalo wizyty Szwedzkiemu sprowadzane były z zagranicy, to warzyKsięcicJ Następcy Tronu wiele dostojnych stwo ogroduicze w Pet rsb l'
t . .
osób.
.
.
.6 • u .~u s ala SIę
Cła
(.halllit. Wiestrlik").
~ p~dwyzszelll.e t
od zagl aOlcznego mchu
arxow~r\o l ~·.~w 8~S~onYCI~" d
że op;ac~~;~~s j IJ: p wl.e k~mos .
°luosz lI ,
węgll\ zagl'auic:neg!oJeprz;~I~ny e;oa ~(l
DZIAŁ PRZEMYSŁO W Y.
.tó
I d .
'
ozon ?o
~~~mn'Ye ' ~o ~ nlO~ych'd Cło wynosl~ ma
Łódź, dnia 6/II 1892 r.
J I J
op. o pu a .
X Nową fabrykę wyrobów wełDrogł żelazne.
nianych i bawełnianych założyła w
X Z Aleksandrowa pogran icznego do·
mieście naszem spółka llOd firmą: "Rudolf noszą nam, że dom handlowy .Reicher i
i Bachofnel·." Fabryka ta należy do ka - S·ka", otl'zymał z departam entu kolejowe .
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Ił lule~ ł "'le

go millisteryl1m skarbu odezwę następują'
cej treści: W odpowiedzi na zapytanie
z dnia 3 (l5) sLycznia r. b. departament
kolejowy z;1wiadamia niniejszem, że 'lł ąc z e u i e b y I ej d l' o g ' ż e I a z n e j
war s z a w s k o - b Y d g o s k i e j z war'
szawsko wie~eńskl} pod. względem taryfo·
wym nastąpIć ma z dlllem 1 (13) marca
1892 r., t. j. z chwilt wpI'owadzenia w żyeie nowej taryfy miejscowej (Iróg żelaznych okręgu warszawskiego, która ogło·
szonl) będzie IV . Zbiol·ze tal'yf kolejowych
dróg żelaznych ruskich " w ciągu miesiąca
stycznia r. b.
X Z Aleksandrowa pogl'anicznego donoszą do "Wieku", że kupcy tamtejsi
uskarżają się 1111. n ie n o r m a I n o Hć ta·
r y f t o war o w y c h kolei warszawskowiedeńskiej. NiektóI'e np. taryfy są tak
wysokie, że nietylko towary klasy I-eL
ale i bawełna surowa; Ilrzbwożona da Ło·
dzi, Zgiel'za i Toma zowa, przeładowywa
się we Włocławku na osie i wysyła do
miejsca przeznaczenia, co wynosi taniej.
niż przewóz koleją· Z Ostrowa do Łodzi
deski lIawet lepiej oplaca ~ię pI'zewozi ć
przy pomocy koni.
X W roku bieżącym 1111. 125 wiordcie kolei wiedeńskiej pomi~dzy Rtacyami Bal1y i
Pfotrków zlJndowany będzie n o w y m o s t
kosztem 39,000 rs.
X Na zapytanie telegraficzne, wysłane
przez interesowanych uo zal'ządn budujl}cej się k o I e i s y b e l' y j s,k i ej, w tych
dlliach nadeszla odpowiedź, od in~ynie.
ra, p. Makowa, iż wszystkie ,Posady pro·
wizoryczne przy budowie SI} już zajęte i
źe b"ak jest. Zllpełul:' wszelki~h .wakansów.
X .NowoJe wI'emla" IIOUOSI, ze nagrom a d z e n i e wag o u ó w to IV a r o w y c li
na drogach żelaznych zwiększa się sto ·
pniowo. Podług wiadomości ostatnich licz·
ba wagonów nagromadzonych dochodzi do
13,000.
X Donoszą z Poznania, że z wczesną
wiosną rozpoczną się roboty ziemne około
budowy Iiuii kolejowej Nakło·Chojnice.
lIandei.
X Tegoroczne kontrakty kijows k i e zapowiadają się bardzo dobrze .
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Przewidywane SI} liczne tl'an1.akcye zboźo'
we ze zbiol'ów przyszłych.
X Prace nad k I as y fi k a c y I} z b ó Ż
rnskich szybko posuwajl} się naprzód i
w 'ótce będl} skończone. Nowa klasyftkacya jednak ma być porzątko wo llieobowil}zkową.

X .Nowosti" dOIlOSZą, że miuisteryllm
skarbu zamierza wydać w roku bieżącyn\
p r Z 6 g l ą d s z cz eg ó ł o w Y h a u d I u w 11.Ż 1\ i ej s z e m i p r o d u k t a 1lI i w Rosyi i w
tym celu roze s łało do rad towarzystw 1'01·
niczych pytania, dotyczące handlu ruskie·
go zbożem, drzewem, by(lIem, mięsem, Sl)i·
rytusem, nasionami oleistemi i ich I'rzetworami, tudzież nafty, przetwOl'ami uaftowemi, bawelny, wełny i t. p.
X W ątpli wośei, jakie dotljd wynikały
odn ośnie do rodzajów zbóż i produktów,
kt6rych wywóz jest wzbroniony, I·ozslrzyg·
nął ostatecznie ogłoszony obecnie spis pro·
duktów do wywozu dozwolonych i zaka·
zanych, zatwierdzony przez ministra skal'bu po porozum ieniu się z min istrem spl'aw
wewuętrznyeh . \V z b l' o n i 3 n y je 8 t IV y.
w 6 z następujących produktów: J) zboża
w zial'nie: żyta ozimego i jarego, pszenicy, owsa. jęczmienia, gr 'ki, prosa, orkiszu, wszelkich odmian knkurydzy, sorga,
homi, dżullsry, pałecznicy (rosiczki), ryżu;
2) produktów tych zbóż: ml}ki, kasz (wszeł
kicb nazw), mąki z owsa utłuczonego i
wysuszouego, ciasta, cbleba pieczouego,
suchal'ów (w tej liczbie galety), maUro·
nów wszelkich i makaronów włoskich; 3)
b
. I
h d'
h
otrą i wszelklc I inuyc o slewanyc częgci zbóż; 4) slodu w całych i rozdrobnio nY7h ziarnach; 5) ltartofli _i. mąki kartoilaneJ. Dozwolony zas Jest wy wóz
następujących produktów: l) nasion roślin
stl'ąkowych (groszkowatych): Irrochu fasoli,
bobu, soczewicy, gl'oszkuj 2) nasiolI olei·
stych: lnianych, rzepakow~ch, gorczycznych, konopnych, słoneCZnikowych , rzodkwi chińskiej, ryży"owycb, sezamowych,
bawełnianych i lalemancyi; 3) wytłoków
z nasion (makuch, kolb, burandy, tak wy·
ciśniętych, jak wybitych i kokosowycb; 4)
mąki z produktów wymieuionych ostatnio
pod l, 2 i 3; 5) kroclJmalu, dekstryny, Sa-

-MorganprzechadZifsfę- popar ku i my· Gdyby-mógł j ej clióć cokolwi ek podarow ać. chOęła-slę i-pokazałazdrowej6szczebia-
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ślal o Kathleen. Czemu tak obojętnie,
jakby z niechęcią słuchała śpiew n starego
barda? Co właściwie myślała? Młody
chłopiec wzrósł w takiej słoneczllej atmo·
. sferze, że nie miał pojęcia o żadnych burzacb moralnych i swoją pierwszą gorącl}
miłpść ze zdziwieniem niemal przyjmował.
{Dalszy ciąg - )Jatrz N I'. 2~.
Nie wiedział, że można tak cierpieć, że to
Gdy SkOllczył, zwróciŁ się nagłe do małe sel'ce tak mocno bić potrafi, iż o maUny.
ło nie wyskoczy, gdy p,'zedmiot nkocbauia
- Co tobie jes.t moje dziecię?' Cbora oddala się i tęsknotę sprowauza.
jesteś?
.
Z rozkoszl} byłby jak dzieciak pobiegł
Martyn ' zerwał się, jak gdyby ze snu za powozikiem; coraz wi~kszemi krokami
r~skosznego zbudzony. Oczy Uny jaśniały przechadzal się po alei w tę i tamtą stro·
Dlezwykłym blaskiem, a oddech miała go- nę. Dokoła rozpoczynała się już cisza
rączkowy.
wieczorna. Ptaki przestały śpiewać. Wiatr
- Choral [Jna chora. A ja tego nie zel' wał się, a chmnry ua niebie kazały
widziałem. Unol Przez litoM, powiedz, co spodziewać się hurzy.
ci jest?
- Czemu ona taka smntna? - myślał
'. - Nic mi nie jest. Tak mi dobrze, tak ciągle Morgan; wyobl'ażał sobie małe pro' blogo, jak nigdy.
'
.
bostwo, domek otoczony kwiatami, stary
- Stary blagier- pomyślała Kathleen i kościolek , a w niem Katbleen, cudnelIIi
wzruszyła lekko ramionami.
oczami swami pobudzającą go do nitby·
Spiewak zly był na siebie i pomyślał: wałej wymowy. Była ona bezwątpienis
.Po cóż ja to powiedziałem? Czemu mu· świętą, anielską istotą, nie mogącą zrozn·
~ę zawsze wypowiedzieć to, co widzę. mieć jego ludzkiej namiętnej miłości. Ka·
Jakże przestraszyłem tych biednj'ch ludzi. thleeol Jakież lo słodkie imię. P owta·
Ale ona jednak jest chora. Szczególna rzał je sobie głośno i po cichu. Wyrył
rzecz, że tego nikt nie widzi.
je w dębie w lesie, wypisał na skale i IV
Lekki wietrzyk zerwał się nagle i z ha- nolesiku małym, który ciągle na sercu
łasem przeleciał między liŚĆmi.
.
uosił. Życie by by oddal brata za jego
Kathleen kazała ubiel'ać się dziewczyn- rysunek. Ale miłość jego byłjl zbyt siloą,
kom, pani Gweudolina posłała dzieci do aby mogła ujawuić się na zewnątrz, skąddomu, harfę schowano do pochwy, a młody że wziąłby odwagę, aby poprosić o jej
marynarz zaniósł J'I do domu. Wikal'Yusz obraz. Spiewak drżącą harfą swoją [lornz Llew~lłynem pogrążyli się w poważnej szył wszystkie struny jego sel'ca i-patrz·
~·ozr~o~le. Dna zapewniała zapytujących cie- chłopiec zapłakał. Morgau iaplakal.
Ją, ze Jest zdrowa zupeiIlie, gdy tymcza- '}'o mn się w życiu jeszcze nie zdarzyło.
se~ Martyn znosił męczarnie lekarza, A jakie ona miała maleńkie uóżki. Gdydrzącego o życie ukochanej istoty; naraz by chociaż raz mógł z nią konno pojechać.
z~u waż!!, że policzki jej są zbyt zarumie· Mógłby wówczas wziąć tę nóżkę do ręki,
nlone, ze oczy nadto błyszczą, że ręce ma aby jlj. na siodle usadowić. A gdyby tak
ro.zpalone i sam jnż nie wiedział co mó' spotkało ich jakie. ni~bezpi~cz~ństwo i ~II
WIĆ z trwogi i niepokojn.
mógłby własną plerslIj. ocahć Ją, ob..olllćl

Car=en Sylva.

D E F I C Y 'l'.

' iepodoblla! Niczem nie może okazać

1\ ej

rn.i,łosci.

Tymczasem Llewellyn siedziaŁ we wspa·
niałej bibliotece wik!\l'y usza, prawdopotWboie uiegdyś starej kaplicy z kolnlDoami
pojedYliczemi, wspaniale oszklouej, z ko millkiem wielkim, dokoła zapełUi0tlej muóstwem książek. Największą radością hył~
dla starca, wyjąć sobie coś z tych skarMw, dzieło Homel'a lub Sofoklesa; czytać
ich nie mógł dużo nariłz, bo go nadto
wZl'Uszaiy.
'l'eraz siedziaŁ przy kominku, w wielkim
czenvonym fotelu, fautastycznie oświetlony ogniem dq~,aj ącym , Gladys u stóp je.
go 110. dywanie, Una na 1l00'ęCZy fotelu oj·
ca, pani G eudolina !1I'zy kołowrotku.
Martyn w ciemuym kącie pokojn nie spuszczał oka z narzeczonej, dwaj stal'si chło·
pcy przeglądali pl'zy stole ilustracye ja·
kiego ś dzieła, COI'aZ pl'zerywając i nasłuchując mowy stuego Llew lIyna.
W tej chwili ukazała się stara wycbo·
wę.wczylli pani Gwendoliny, która terh
jej dzieci wycbowywała. Wesz la do po·
koju pocichutku, bez szmeru, jak myśl ko·
~ąca, w szarej sukni, w białej mi ę kkiej
chustce, zarzuconej ua ramiona i w bialem
czepeczku, na silvych wlosacb. Oczy jej
duże, szare, spokojne i dziwnie łagodne
wyglądały jakgdyby wYll łynęla z nich nie·
jedua Iza bez szmeru, niespostrzeionf\ p,'zez
ui~o~o. Dos7.la pocichu UO [laui Gwendo·
liny i szepnęła, że drobiazg już lezy w
łóżeczkach i czeka na nią z wieczorną
modlitwą.

- Ulssy I UIs 'y I - krzyknęła Gładys,
ujrzawszy ją; przysunęla fotel do komin·
ka i Pl,zyciljgnęła ją, posadziła i sama u.iadła na ziemi, opierając się o jej kolana.
Uissy (u[kt nie znał staruszki pod innem
imieniem) właśnie wyciągała zydelkow~
~'ob~tkę z wor~czka, g~y Llew~lIyn pozuał
Jł I serdeczme przywitał. M.ISSy ugmle-

I

łe z~by. [Joa podeszła do niej, szepnęła
coś do ucba, staruszka zdjęla szal i zarzuciła go na ramiona młodej dziewczyny.

Martyn zauwaył w tej cbwili, że usteczkil. dziewczęcia są sine.
- Czy masz dreszcze? - spyta~ jej

z trwogą .
-

O, prawie nie.

Tylko w ogrodzie

było cokolwiek chłodno.

Wziął jej rączki i rozgrzewać zacz,!ł w
swoich.
Stary bard przenvał rozmowę i z niepokojem ipogl ądał Da [Jnę.
- Ciel'pienie to, czy szczęście, gdy myśli napływają obftcie do glpwy? - zwrócił się wikary do starca.
- Największe to szczęście na ~wiecie
odparł z niezwykłą siłą i niezwykłym blaskiem w oczach.
- Istotnie uszczęśliwia mnie to, gdy
widzę na kazalnicy, że słuchacze moi czują się pociągnięci moją wymową rzekł
wikary.
.
- Tak, to bal'dzo przyjemue, ałe muie
nie trzeba innyclI sluchaczy, jak mOI'ze,
świel'ki i sosny. Gdy jaka uowa pieMI
pl'zyjdzie mi do głowy, siadam na mchu i
szaty rozpinam, ho mi pierś roz adzll, bo
mnie wszystko du -i, bo serce w zalonem
tętuie wyskoczyć pragnie. Piellń nowal
Nawet miłość j est mniej potp,tuą od rado ·
ci twol·zenia . Roskos~ ogarnia i wstrzą'
sa calI} i ' totl}, jesteśmy pewni, że dot d
nikt jeszcze tak nie my~lal. Tak, miłogć
jest wielką, bo j~st ~\vórczą, ale jest ol
ziemską, a pie ń jest więk z~, uo te:i: je t
twórczą i niebialiską, ullilla się 8 ma
z siebie i rodzi z siebie amej w stras:&nych uieraz cierpieniaelJ i trwodze, jakgdyby człowiek zlamać ię miał I.od tym
wysiłltiem duchowymI
Podcu.s sMw Llewellyo'a, Morgan w zadł
do. pokoju. CZ!lło jeg~ i 0C;ZY )aAniały blaakiem głębokieJ, D&IDlętneJ miło'ci, II Jlły-

·
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ga i kiełków słodowych (kwiat); 6) nasion
traw pastewnych, ogrodowycb, sadowych,
kwia.towych i nasion drzew; 7) odpadków:
plew wszełkich i łu,ek, główek makowych,
czapel: słoueczuikowyoh, wymlóconych kolb
kuknrydzy i t. d.

. ~

kapitał zakładowy,

wynosiły

]i

28

po rs. 50 i
Tejże samej nocy, ze sklepu Berka Bel·· Paryźa, Mygl tej wycieczki nasonęło za.
zakupywano, stosownie do umowy, pieczy- gera w domu pod nI', 179 na Starym·Ryn· jlroszenie, otrzymane od paryskiego towa.
wo, mięso, towary kolonialne, wiliO. piwo, ku, skradzfono wyrobów pouczo zlliczy.cb i I'zystwa cyklistów na tUl'Oiej międzyuaro.
garderobę, bieliznę, obuwie i t. p, Wszyst- innych lIa I'S. 35,
dowy, który odb-,dzie sip, duia 15-go ma.
kie te produkty wypadły pl'zeci~owo od
\V ubiegłą śl'odę, ze składo pp. Gampe· j a 1', b.
10"10 do 20% taniej, a nadto otrzymallo go i Albrecbta, w czasie gdy urzędnicy
Jeden z ełektl'ntilchników warszawskich
w pierwszym rokll 14°/. dywidendy, czyli wyszli na obiad, złpdziej wyłamał dl·zwi otrzymał wiad.omość, że E d i s o n IV poPoe.ty I tęlelrafy.
X W miasteczku K u b 1i •• u, gub. podoIlIkiej, po rs. 7 od udziałn. Poni ewn ż liczba n- do kantol'u ocl strony pod wórza i skradł wrotuej drodze z Petersburga , dok~ll się
powiatn hajsyńskiego, ot .... rto oddJ:iał P.""towl.
c7.estników II'zro, ła do 40·tn i kapitał wy· zn1\jdującą się tam sumę 1,000 rubli.
udajH przez Berlin, zatrzyma się w WaJ'.
X Na przysIaDku L i g & to drogi 'ellWlej pslcow.
sza wie.
sko-riaskiej, otwarto przyjmowawe telegramów we· 110 i I' • 2,000, IJI'zelo, jak donosi • KUI'y~ r
warszawski", zawiązan o spólkę notal'yal ną,
WD9trzDyeh.
-' Iedztwo policyj ue wykazało, że m o r·
Dywidenda za zeszły rok dała 18"10, czyli
Podatki.
Łodzi.
d e r c a lU i Maryi Tuszyóskiej byli: 18.
po
91's,
za
udział.
X "Rnskaja żiźl\" donosi, że utwol'zona
stoletni Juliusz B&raliski, pomocnik rze.
-0będzie specyalna komisya r7.ądowa dla oWykształcenie przemysłowe.
Piotrków. źnika i o rok starszy . od niego Józef
pracowania, między innerni, projektu ~ wi a ·
M i a n o w a n i: Włodzimierz MMleunikow Czyżewski. Popełoili oni zbl'oduię w celu
)( Otwarcie niższej szkoły rolni·
rlectw przemysłowych i bandlo- czej na fol warku Brzozowa wkr6t· i Jan Jm wicz - ul'zędnikami kancelal'yi rabunku, zabrali bowiem rozmaite l"'1.eczy
w y c h IV zastępstwie ~wiadectw gildyj- ce nastljpi. P'omieniony folwark należy do gubel'nl!.tol'a; pomocnik I'eferenta w kance-, i gotó wkę ofiary.
~ych.
dóbr Sooieszyn, zapisanych pl'zez >l, p, Ki· łaryi policmajstra m. Łodzi, Romuald Jusz·
J\.leksandrów pogr.
Przemysł.,
ckiego towarzystwu osad rołnych, które, kiewicz-sek westratorem powiatu łaskiego,
Przed kilkn dniami, jak donosi • KUl'yer
X Wouec nowe!{o regulamrnll, fabl'Ycz. w myśl ostatniej woli zapisodawcy, obo. a na jego miejsce- Piotl' Dokuczaje,v; po· warszawski", przybyło do Aleksandl'owa
nego, który ograUlcza pl'acę kobIet w fa· wiązane jest taką szkołę założyć. Popl'ze. m"cnik al'cbiwisty rz~du gubernialnego, kilka osób z gubel'ui lomżyliski ej , emi.
bl:yka,ch, jak dou~si :~ydzieu', właścic!el l dnio nakl'eś l o na ustawa zakladll nie zyska. Aleksander 'l'eodorczyk- urzędnikiem stli.· grujących do Amel·yki. Dwaj z nich,
wlelklc~1 ~rzędzaln, w Sosnowcu p. R , Dle- la ZI\twierdzeuia władzy, łecz zmodyfiko. tystycznego wydziału, a lIa jego miejsce
Czyżewski i Kwiatkowski, zatrzymani IV
tel nOSI ~Ię 7. zamlal'em kOlllpletnego s k 1\- wan,y projekt ma być lIiezadlugo zatwiel'. \Vło<bdmierz Czel'llow; ase~or kolegialny, Otłoczynku skutkiem brak paszportów i
s o W a nI tI W S W Y c h :- a ,k I a d a e h dzonYlll, jak zapewnia .KUl'yel' warszaw- Sylwester Kudowski - zatwiel'dzony na u· odstawieni do Ałeksandl'owa, opowiadali,
!! r a C y k o b 1 e.t, z zastąplelllem tych 0- ski',
rzędzie starszego referenta rządu guber ·
że z gminy Warchoły na wiosnę wiele ostatnich przez mężczyzu, którzy mają być
nialnego.
spl'owadzeni z dal8zyc~ pl'owincyj Cesal'Zmiany w duchowiellstll'ie: 'Ks, Hipolit sób zamierza emigrować do Am~I'yki p6ł·
nocnej, 'Do Brazylii zniechęcili wszystkich
stwa, dotkniętych przeszłol'oczną klę ką
WJsokowski m i a n o w a n y administl'ato·
opowiadaniami swemi powracający stamtąd
nieurodzaju. Na początek, i to w kl'ótkim
I'em parafii Rusie powiatu łaskiego,
emigranci. Wypadki emigrowania do Ame·
czasie, ma być usuni ętych około 200 osób
-0ViI dniu 30·tym s tyczllia odbyto się ze·
ryki p ółnocnej zdarzają się już i teraz
płci żeilskiej .,.
Ludność m. Łodzi , Według dallycb nrzę . branie ogólne u c 1. e s t n i k ó w k a s y dość cięsto w okolicach Aleksandl'owa i
X W dobrach Kluczkowice, pod Nową dowych miasto na lIl! liczylo w roku ze· l' o ż y C L k o w o - IV kła d o wej, istnieją·
ouawiać się należy, aby z wiosną popęd
Aleksandryą, rozpocz~to JlI'óby w )' r a b i a- szłym IUlll1Q.'':ci stalej 69,123 osoby, w tej cej przy piotl'kowskim sądzie okl'ęgowym,
t ego nie powiększył się je~zcze bal'·
n i a m a j o l i k i w celach przemysłowycb . liczbie m ężczy1.n 33,938 i kobiet 35,185; na którem dokouauo wyhorów do zal'ządu do
dziej.
Zawezwany z Warszawy specyalista wy· lud110ici nies/alej 74,810, w tej liczbie i komisyi rewizyjnej . Do zal·ządu wybl'akonał szel'eg modeli, które mają stanowić mężczyzn 36,846 i kobiet 37,964, Ogółem no: Pl'· człouka sądu Jana Cbolewickiego,
Kielce.
o handlowem pow odzeuiu tej nowej fa- więc było zilpisaDych do ksillg ludności m, podsekretarza Józef~ Czekaiskiego, s~dzie ·
Osada Łopuszno, w guberni kieleckiej,
bryki,
Łodzi 163.933 mieszkaliców , Lndność nie· go śledczego Edmuuda Gerbera, na czlou jak douosi .Kur'yer codzienny", pozbawio.
X Spaliła się doszczętnie mechaniczua stała składała się IV rokn nbiegłym z 510 ków i pp,: czlonka sądu Ałeksandl'a \\"0· nI} jes t j uż 8ddawna pomocy lekarskiej.
f a br y k a i s kł a d y l' ę k a w i c z e k j). prawo8ławnych , 32,628 katolików, 22,541 robjewa, podpl·oklrawra Cezarego Jachi- Miejscowość to ludna, j nż dwóch lekarzy
Erdrejcbera, zajmująca pierw ~ze piętro ofi· ewangelików, 18.623 żydó w i 503 osób mowskiego i członka sądu Andrzeja K o ł· tl\m mieszkało, ciesząc się dobrą prakty.
cyny murowanej, w posesyi pod n·I' 26 innycb wyznalI. W ogólnej tej sumie znaj- c1.auowskiego - na zastępców. Na skal'b- kil, Okolica średhio zamożna, a lud wiej·
przy ulicy Muranowskiej w Warszawie. dowało s i ę : szlachty 91 osbb ( m ę ż czyzn 50 lIika wybl'ano I'egenta p. l(arola Filipskie· sk i lubi leczyć. ię· Łopnszuo odległe jest
Pastwą płomienia padlo 70 maszyn do i kobiet 41 ), włościan 33,762 (mężczyzn go, a na zastę p cę, pOlllocuika regentll lfi· 0,1 Kielc wiorst 33, od Włoszczowy 25, a
szycia, mnóstwo rę kl\wiczek, jedwabiu w 17,3 19 i kobiet 16,443), mieszczau 33,956 lipskiego, 1'. Kl'ajewskiego. Do komisyi od Rlldo, zyc 15, l'osil\dll aptekę, pocztę,
sztukacb i iunych mlltel'yał6w. Straty (mężczyzn 15,60 1 i kobiet 18,351), nrzędni· rewizyjnej wybl'ano: pp, sekreta l'za sąd u sąd i zarząd gminny.
obliczono w przybliżenin oa rs. 50,000, ków 93 (mężczyzn 62 i kobiet 31) i cudzo- Eugeniosza 'l'I'ojauowskiego, adwokat/'. IlI'zyPetersbur&,o
fabryka była ł ubezpieczona na rs. 35,000, ziemców 7,718 (męUzyzn 3,8 14 i kobiet sięgłegu Seweryna S:&wnrcenbel'lfa, (lodse·
,Zbiór praw" zamieszcza następujące u.
3,904), \V (lorów lianil1 z rokiem 1890, kl'etRrzlL Kazim ierza Jaszllwskiego - IIIl zl1pełnieuie do art. 942 pl'llw. cyW.: .Art,
Rolnictwo I przemy8ł rOlny.
X Departament rolnictwa i przemysIu 111dno~ci uie tlll~j było więcej w rokll ubie· członk ,'IV, pp. pods~kI'etarza Wincent,ego 942 . W tych wypadkaoh, kiedy a w i z a.
Sturm de Rirszfelda, adwokata IJI'zy,ię · eya' by ła doręczona osob ie pozwanej
wiejskiego zami 'za dokonać w roku bie· głym o 5,741 osób,
Z ~chów. We wtol'ek odby ła się se- głego Aleksandm Babickiego i podsekre· osobiście, lub kiedy ta ostatnia wskazała
żącym prób u p ra w y o pi lllll U na Kauka·
miejsce slI'ego zamieszkania (art, 30!ł, 719
zie, Próby takie dokonane już byly l,rzez sya tut~j s7.ego zgl'omadzenia majstl'ów I'y - tarzlL JulilLna Widel'ę - na Z/lstępców,
W dniu 31-szym stycznia odbyły się IV i 763 ) lub wog61e brała udział sama, albo
p. Rewy w guberui kijowskiej i wydały marskich, " " któl'ej z/l"isano lIa Ilst~ maj·
strów zgromadzenia dwu kandydatów pp.: Piotrk'lIvie, wybory do zarządu i komisyi 1);'Zez peluomocnika w sprawie, wówczas
rezultaty pomyślne.
Jana KaszY(lskiego i Leonnrda Man, oraz rewizyjn ej tamtejszego towarzystwA do- zawiadomitmie o egzekncyi (art, 9.12) w
Telel'ony.
dopełniono wyuorów do zarządu cechu. broczyli ilOŚCi. Do rady zal'ządzającej wy- ciąglI miesiąca od ulu'awoOJocnienia się ·wy.
X W zarządzie kolei wiedellskiej pOl'u· Starszym maj strem obl'~no p. Hel'mana brano: ksi ~ dza Antoni~go Zagrzejewskiego, roku, a przy z1Lsądzenin egzekucyi tymez".
szono myśl połączenia Wal' S z a w y i Patzelta, podstarBzym zaś .1'., Edwal'da Jana Chołewickiego, Ludomira RUBockie· sowej od dnia decyzyi sądu, może być doS k i e r n i e IV i c linią telefouicznl!; lVy- BergerR, Pali Petzelt pelni ouolViązki star· go, Jordana Kauskifgo, Stefana Młodow· I'ęczona osobie pozwanej w miejscu zamie.
pl'l\cowany IV tym względzie projekt pl'zed- szego majstl'!\ IV cechu rymal'zy łf>dzkich skiego, Władysława ' Wolskiego. Jnliana szku nia, wskaz!lnem w sądzie 11& sprawie,
stawiono radzie zarządzaj1lcej do zatwier· od roku 1861 czyli 31 lat z gÓl'ą, IV cią· Jakubowskiego, Fłoryan1\ Dudziuskiego, lub w I'azie braku podobnej wskazówkidzenia. '
gu tej dlugoletniej działalności swojej po· Antoniego Sobauskiegu, Antoniego Stl·zy. w miejscu, wymiellionem w prośbie ozy.
Stowarzyszenia.
lożył wiele za ' ług dla zgromadzeuia i je· żowskiego, Antoniego Jal'Ouszkiewicza, J 1\- wającego (art. 54 p. l i al't. 257 p, 2).
X W roku 1889, z inicyatywy pp. R. 'go członków, I'I'zl'ch od7.~c niejednokrotnie na Morozewicza, Wilbełma York, Włady· W tych wypadkach nakaz nważany jest za
Kownl\ckiego, K. Schmidta, obu pracowni- z radą i pomocą pi en iężną 1I'l'l\zie, gdy sła\\8 Zalesk iego, Józefa CzekaIskiego, doręczony, cboćlJy osoba pozWaUtL ni~ znajków kolejowycu IV Wal'~zawie, zawiązała k tól'Y z kol egó w skutkiem jakiego nieszczę· Emila Wolskiego, Aleksandra Babickiego dowall\ się w danem miejscu,
sią IV gronie znajomycl, prywatna spółka, ścia, znalazl się w klopotach, Wywdzięcza- i Stefana Holewill&kiego. Z tych pp,: Cho·
"Nowoje wremia" donosi, że ekspedycya'
mająca na celu robienie zakuI1ÓW wszel- jąc się za długoletnie przewodniczenie lewicki i Strzyżowski pl'osili o uwolnienie papierów państwowych zajmuje si~ przy.
kich potrzeu domowych po cenach uur'to · zgromadzeniu i pożyteczną działalność maj- Oli mandatu jeszcze pl'zed glosowaniem, gotowaniem s t e m p I i n o w e g o t Y P u.
wych. 'Vkłauy jednol'azowe, stanowilIce atlowie I'ymal'scy postanowili o fiarować p, ZM, pp. Mlodowski, Władysław Wolski i Główua zmiaua będących obecnie w obieMOl'ozewicz - po wybol'!\ch. Do komisyi gu mal'ek stemplowych polegać ma lIa tern,
szał w tej chwili, że nic ona nie znaczy P. ceuny upominek.
W tymże dniu na sesyi zgl'omadzenia rewiz.vjnej wybrano pp. Konstautego Go· że przy uakłejaniu mal'ki na podaniach lub
wobec pieśui. Lecz Llewellnym był za
maj
strów
powr
oźni
c
zych
obliczono
k'
ę
i
dlawskiego,
'l'ytusa Chyliczkowskiego, Eu- dokumentacb handlowych jeden róg marki
stary; niezawodnie zapomniał, co to miłość, skoro mógł tak twierdzić, Głar!ys wyzwolono 2·ch uC7.lliów na czeladnikow, geniusza Trojanowskiego i Kazimierza Fi· uędzie odrywany. Dotychczllsowy sposób
O' operacyi zaćmy oka, o której wzmian- lipskiego.
kasowania mal'ek za pomocą stemplowawysull ęła się tymczasem i przyniosła bra·
'VarszRwa. uia, okazal się niepraktycznym, nie ma
ciom lampę, aby lepiej przyglądali się o· kowaliśmy w cz rtkowJlm numerze "Dzien·
W og61uym etacie d o m u s c li l' o n i e· bO'fiem dotąd kolol'u, któryby oparł się
brazkom, a mniej słuchali o n 'ilości, gdyż, nika" dowiaduj emy się obecnie, że była to
jak twierdziła, mają na tó czas j eszcze. jnt. drnga opel'acya taka IV niedawnry n i a s t a r c ó w przy kościele Mal'yi Pan· skutecznie różnym odczynuikom cbemicznym.
,Nowosti" donoszą, że bel'liuska firma
Zupełnie zgadzała się ze zdaniem śpiewa otwartej ł ecznicy, a dokonali ich okóliści ny na Nowenl Mieście w Wal'szawie wy·
znaczono I'S. 15,087 kop. i7 na utrzymanie wydawnicza,,, igismllnd et Comp," , zbiel·a
ka i szła nawet jeszcze dalej. Miłość wy_O d·,.,y Likiel'llik i KoliiIski.
Czterech
rzeźników
tutejszych:
Joska
141
ppnsyonarzy.
obecnie
za pośrednictwem swych agentów
dawała się jej niedorzecznością i zl'ozumieć
Grouo małarzy warszawskich p~wzięlo wiadomości szr.zeg610we o lombardacu pl'y_
nie mogla, jak może obcy człowiek nagle Joskowicza, Abrama Koprowskiego, Cudestać się dl'oższym od ojca i matki. Po· ka Zal'zewskiego i Szulima Szwejcel'a, projekt ur·ządzonia w y s t a w y prac ś,vie- watnyc~, spólkach dla zastawu ruchomo.
dziel i1a się swoIm poglądem z Mis~y, ale któI'ym dowied"iono. że nadymali cielę- ŻO zma1'łego pejzażysty, Ś , p, Feliksa ści, kasach pożyczkowych, wydających po.
ciuę w celu oszustwa, sędzi pokoju l·go Brzozowskiego.
życzki na zastaw róźuych przedmiotów, i
nie otrzymała zadawalającej odpowiedzi.
Wiełokrotnie poruszouą bez skutku spra- innych podobnych instytucyacb kredy to·
- Ależ Missyl Przecież ty nas więcej rewil'u, m, Łodzi skazał każdego na mi esiąc więzienia.
wę urządzenia tauich kąpieli ludo· wycll IV Rosyi. Wiadomości te zbieraue
kochałaś, niż wszystko na świecie?
Kradzieże, W tycb duiach w nocy do go- IV Ych w Warszawie ma zająć się inspe· sI} do wydania przez firmę I'zeczoną wi~l.
- 'I ak, Uloje dziecię.
rzelni
p.
'l'uliniusa
w
Rszelvie
dostali
się
kcya
fabryczna Ol'at urząd łekal's ki. Na kiego dzieła w językn niemieckim o d I' o '
- Zawsze? ~
Ciemuy rumieniec oblał stal'ą pomarsz· zlodzieje, któl'7.y. wytoczyli z piwllicy kil· ten cel ma by., wyjelluauy specyalny fun· bnym kredycie w Rosyi, w porów.
ka beczulek z okowitą i nwieźli je na dusz, du któ,'ego przyczyIIiI} się niewllt- naniu z innemi kraj ami ElIl'OPY.
CZOllą poczciwą twarz,
Na mocy Najwyżej zatwierdzonej uchws- I ja byłam kiedyś mlodą i myślałam, przygotowanej zawczasu fUl'mance, Poszko- pliwie fabrykalIci i IH'zemysłowcy warły rady l)aóstwa ppstanowioJlo zmniejszyć '
że będę mogla być osobiście szczę~1i wą i dowany oblicza straty na sllmę pl'zeszło szawscy,
Wkrótce otwarty będzie w Wal'szawie w ciągu roku 1892 o piątą cze,ść s u m y
mieć własne dzieci, al& Pan Bóg cbciał rs, 100. Śłedztwo w tokn,
Z gazet miejscmuych:
nOjvy zakłlld leczenia wodą podług wydawane na wyżywienie wię·
inaczej.
W nocy 1. rliedzieli zeszlej na ponie· systęmu ks, Knejppa w Saksonii. Inicya. Ź II i ów, odbywającycb karę w więzieniach
- Prz ecież ty . nigdy nikogo więcej od
d3iałek zlodzieje przebili ~uży otw6r w tor nowego zakladu leczniczego, dl', J " zarządu cywilnego,
mamy naszej nie kocbałaś?
mllrze l 'I. łokcia gl'ubym i wszedłszy prze- sposobem pl'óby stosuje już w jednym z
W Petersburgu ma łlyć niezadługo za·
Znów pojawił się rumieniec,
- Pomyliłam się raz i zdawało mi si ę , 7.eil de skład u towarów A, Bornsteina, wy- warszawskich zakładów k,!pielowycb nową łożona szko ł a dl a służ by szpi tal·
n ej IV szpitalac~ dla obląkanyc~.
że kocham więcej lIiż twoją matkę, ale do- nieśli stamtąd gotówką 140 rubli, oraz metodę lec z niczą.
W poniedziałek wieczorem ruszyły 10W ministeryllm oświaty poruszollO kwe·
bry Bóg wskazał mi, że należę wyłącznie I)artyę towaru g otowego i pl'zędzy wartody na Wiśle pod Sandomierzem, lI'e s.tyę wprowadzenia wykładu jlocząt·
do matki twojej, jak jej cieli i cieniem jej ści ok oło 500 rubli.
W poniedziałek IV poludnie, kolo k ościa · ·wtorek zaś IV nocy pod Nową-Ałeksandl'Yą. . k 6 w h Yg i e n y do wyższych klas gimua·
też zostałam całe życie,
Gladys nie była zadowolona. Ich Misay ła św. 'frójcy, wyciągnięLo jednemIl z pl'ze- W okolicach Sandomierza potworzyły się zyów męzkich i żeilskich.
\V duiu 3 b. III. zmarł w Petersburgu
do nicu tylko ciałem i du zą powinua uy- choduiów z kieszeni zegarek złoty z de- zatory na robotacb regulacyjnych, zagl'a·
la zawsze należe ć i wołną bJ'ć ud takIch wizkl}. Kradzież Zar31. spostl'zeżono, rzezi· żając zalewem powilllu sandomierskiemu, Ś , I', Edward Wróblewski, d-r chemii, by·
mieszek
więc
rzucil
zdobycz
swą
lIa
·cho·
Lody
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Wiśle
pod
Wal'szawą
ruszyły
0ły
prof. instytutu technologicznego, Uro·
dziecinnych slabostek, jak Una l 1\Iol'gsn,
- I tobie kiedyś, moje d7jeci~, jeden dnik, a sam ratował się ucieczką.. Dopę· statecznie w środę o godzinie 10·ej m. 25 dzony IV Gl'odnie d , 3-go lutego 1848 1',
dzono go j ednak IV domu pod III'. 7 jlrzy rano pl'zy wysokości 5 stóp, r-;iebe~Jlie· ZmH1'ły nzyskał stopiell d·ra cbemii w G6·
do sel'ca jlrzyvadnie.,.
- Nigdyl- zawolała gwałtownie mloda ułicy Nowomiejskiej i odpl'owadzono do a· czeustwo powodzi wybrzeżom warszawskim tillgell, a nastp,pnie IV PetersbUl'gu, L iczue
jego prllce nad szel·egiem t. zw. 3roma·
uie zagl'aża.
dziewczyna, - Ja zawsze pozostallę Pl'zy I'esztu.
W sobotę wieczorem, zamieszkatemn IV . 'l'rzech amatorów sportu welocypedowe· tycznyllt były zamieszczane w Bericbte
I'odzicllcb i przy Ilaszych małych. Zanim
oui dorosną, to ja już będę taka stam jak domu Pl'z)" ulicy Wirlzewskiej pod nr. 1103 go, mianowici e pp. H, Lidera, M. Załeski deI' Deutschell Chemiscbeu Ges~lIschafL'
p. Emestowi Richtel'owi, skl'lldziono towa· i F, GrUu, jak donosi .Knl'yel' wal'szaw· l' lub IV ••JlIstns Liebig's Aunalen deI' Chemie",
ty, i\lissyl
rÓW bawełnianych n3 rs. 190.
ski", postanowili udać sip, na roweracb do
Profesol' akademii inżynierskiej, gene(D. c. n.).
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•
I~ajor W ł a d y s ł a w Kar ł o w i c z, ki złożyły się w p. Winklel·z e

zmarł nagle.

Z CAŁEGO ŚWIATA.
-0-

"

DZIENNIK

na silę
Jli~rwszorzędnlł na scenacb prowincy onalnyeh. Malo któl·y z artystów, pokrewne m
obdarzon ycb uzdolnien iem, może się równać z dzisiejszy m benefi antem pod względem snbtelneg o wniknięcia w typy i charaktery komedyi francuski ej. P . Winkiel·
korzysta też 7. szerokieg o w Łodzi uznani" i sympatyi , wciąż na naszą. scenę
wracając. I na tlzisiejszy m więc, benefisowem prze<\lltawlelliu ujrzy się (Jolil·ód
swoich dobrych znajomyc h i Iicznycb zwolenników.

I

ŁOD ZKI.

3

Petersb urg, 4 lutego. (Ag. pl~.~ Naj·
wyżej zatwierdz ono model tr~chliUlowe~o
karabiun z bag:netem , dla zmiany o~b~oJe
nia wojsk, mających obecnie 4.2 llDlO~e
karabiny Bel·dana wedłng model~ drag?nskiego i ber. b"!1"lIetu dla wszrstklc b wOJsk
kozackich uzbrOjony ch obecme w karabmy
kozackie Bel·danll.
Pet ersburg ,4 łutego. (Ag. płu). Wcz~ .
raj prz~byl~ do Petersbur ga misy. wOJ ·
skowa. Japons~a z generałem Kodoma na
czele.
~.
. d
Wiedeń , 4 lutego.. (Ag. p6!.) ... "I!- ~Jaz
zwoleunik ów pal·tyl staro - rusIOsklej we
Lwowie pl·71l'było kilka tysięcy ludzi. Pre·
zesem zjazdu jest ks . ~awlikow. UC!IW~
lono rezolucyę, wyrażaJ liCI} przekonal Ile, ze
r.a jedyną rękojmię powodzen ill d'łżei1 po·
litycznych uznać naleźy zjednocze nie ~szyst
kich frakcyi I·usińskich. Na zebralIlu wygłaszano lilOWy, potępiające działalność
mlodo-rus inów, którzy, pod wpływem o·
bietnic, stllli się bezwzględnymi przyj~ció! .
mi polaków i I·ządu, podczas gdy obletm·
ee uie zostaly speł nione. Wyrażono także
zd lie, iż niezbędny jest podzil\~ Galicyi
na d wie części, oraz wprowlldz eOle wyborów be~llośrednich W gminach wiejskich .
Od es a, 4 lutego (Ag. pół_l. Dostawll zbo·
ża l'lIl1lullski ego już się rozpoczęla. PI'zyhywa 1'0 kilka wagonów Ildreśowanych
wprost 110 [lOI·tU. N,I grani~y IV '1'yraspol u
ocz~kiw"ne "'I większe. pt\rtye, któl·e będą
ch wiłowo umieszczo ne Uli przeehow& uie
IV eiewatllrz e kolei południowo·zachoduich.
Londyn, -I, Intego. ( Ag. 1lÓI.). Zlla!lY łe
karz sir Morel·Ma ckenzie zmarł tej nocy
na influenzę.

TELEGRAMY

GIEŁDOWE,

Gi ełd a Warszaw s ka.

Zaplacono
Za wekile

ic.rótkołer.jlowe

Lwów. Ostatni opis Indn ości wykluł,
Da Berlin sa 100 mr. . . .
ł985
60.05
•• Londyn za I Ł. . . . .
lo
*ODUcyi zDajduje si~ tydó~ 772,~31,
al.
Par,i: z,,,\ 100 fr.. . . .
tyli
og~lnej liczby ludooścl . Tak .. am
na Wiedeń,"" 100 O.
:toBunek ~tnieje pomi~d~y wlaściciel.mi dóbr,
~~ano z końcem iieldy
któryc!J jest 11.01°'•.
Za papiery padatw.we
" Wledeh. W sprawie sporo o mo .. kie
U.ty likwida.yj ne Kr. Pol. .
Ok~, * jllk dODOSZ, .. Kuryerowi codziennemu" t
9898.Roaka pozyczka Vł'8chodui", .
lC3 25 103.25
oświadczył minister Zaleski prywatnie prezoso·
4a/. poi. "6".7.. r. 1 1 . 9~50
95.W
UstY ....1. ,ielO. eryi I A lJ .
wi to~'a1"'lystwa tatrzaóskiego posłowi W. br.
1'2- 101.99
Koziebrodzkiemu, te korespoodency. mi~dzy
"
11
"
UlA B. 10130 101.25
Listy zut. lU. \Vs.rJ!lz. Ser.
1.
102- 102,""dem .ustry.ckim i węgierskim jest II' pelBer lin, ił Intego. Wczoraj w wielkiej sali
fi
"
10035 100.60
Dym toku. W gmdniu r. z. rz.d budopeszteń- sądu przysięgł
Lidy ~~t. m. LodJ'.i 8erti V.
1
911 ych w ;\Ioabicie, rozpocz~ł
99sld odniósl si~ do Wiednio " propozyey,!, aby się proces przeciwko
l!
9850
mordercy , WetzlowJ .
HI
wl"dze przed i .olit.... lde postAllo .. ily ściśle Zrabował on
98,;0
3,742 mal·ek IV papierach
przc,trr.egoć IIt'\Jtralllości spornych obszarów w wartościowych
Giełda Berlińsk a.
i 3,000 IV gotówce. W spraT..truch, ot. do cz.ou ostoterzllego zol.t ... ienla wie Wetzl" prze~łuch8
.nych będzie 42 św i ad.
Banknoty rll3kie zarfl,~ . •
199.90 199.90
sporu. 1\z'I,1 oustryucki olIpowiedzid, te o to kÓw. Proce budzi
»
tutaj powszechną oba" D l . do!t trę
19l1,76
199.75
wl"śnie ~oz~bollzi .i~ oddawDa, oby "egrzy n· wę, od ·y~a bowiem
Dyakouto prywatne . . . .
. prze:·.ażające zdzicze.
1'/,'/.
1 " ,'/.
szollowall llIetykalność .poroego terytoryum, a nie obyczajÓw
w stolicy NIemiec.
nic uważuli 8i~ z. "ylą cznycb posiadaczy t~cb
Berlin 3 lutego. Sąd przysięglych uznał
gruotów, jok !o. c.yoi ks. Hohenlobe, d~~tD"IC I mordercę, etzl"
~vinuJm, skutlclem czego
DZIENN A STATYSTYKĄ lUDNOSCI.
teOlsomem mIejSCOIV" ludność, Wrtsw .... n", skazano go na
śmIerć.
lIaUdl twa zawarte w daiu 2 - 3 lut~o:
prośbe hr. Kozi.. brodzkiegQ Jln~rzekl nllll.'ste r
P aryż 3 lutego. B~ron ~irsch z~pl'ze:
W
parani kal.llcklej. 51: Teodor Dudkowski z
doreczyć IOU llIeb.w.m memor) ol o Oh"IIY?' cza pogłoskom
J6zef~ Ko.tr.....1cą, Władysła", Runda. Feliką
o zaOlecuam u koloDlzaCJI
stDuie sprawy sp~rllej, I,tóre to .pro\Yozd.n~e żydów w Argentyn
Mackiowico
, J6zef Jeże ..ic. z Józef, WąelaWllką,
ie. Żądano siedmiu miprl'" br, Koziebrollzki pod:\ praw.dopodobDle 1ionów akró\v,
J6z.f Kamiński z Stanisławą Koiężllillk, Syhvester
rząd przyznał już pięć.
Driemer z Wład,sławą Świderską, narein Kiedrzyfi·
do wiadomości waloem zgromadzenIU t ow.ny· Dalsze rok u wania
prownd7..i delegat pulski • Antonin~ Zurkowską narein Kal. . . J6z_fą
stw. totrzollskiego IV ,III'u 7·ym lutego IV J(r.- I kowuik Goldschm
id. ,Już 130,0~0 akrów
Jurek, Anwni Stueszewski z J6 .. fł :<icińBk'l, Ankowie.
drz.j Dorożyiilki • Antoniną Powłzka, Adam Jazaj~li koloniści. W tylD roku Rirscu wy**,. Pa ry ż . Od.,.",,, po.ybilistó .. fr.ncu~. I sr.le 20,000 :i.ydÓw do Argentyn y.
godziński • Anielą Tom......ik'!, N"Lkod.m Gdesiń
lki • Jbef. Forualak~ Robert Gonlan z Maryann,.
kil'b propol.'uje, oby ~rzyszl!· kOllgre.' robo~OI.
Rzym, 3 I"l.go. J~ua de\lut~wanych ulladaj.
Igoacy Kowalewski z Haryanną Kłoś, Karol
..y .oją l Sl~ wyl,e.'.III" b)·R.'eną. pracy, to Je
chwalila na IlO 'iedzen!u w~zoraJszem ~sta.
H&imallD • Pauliną Cecylią GaD.chuf, Antoni Dembz. pewni eniem ItI.s,e .ror.O:U)~I'~ ,drowego pO- I wę o ocuronie
ski • Ew1ią Kowal.wską. Autoni Antez.k z Agniegalel·Y; i ZlllOl'ÓW s ztuki 140
. Wlał
·1 omos~1
tywienlll, micszknllltl. l zdrowycb warulI\'ów .,r~• . 0'10 aroi
.. IJall dl
azkł Karolak, Antoni Trzęsiewski z J6zefą DąbrowOstatllle
IH-leci \V 90.
OW6 .
Iką, J6zef Tom&uew
ili nar.
"Y w r.bryknch.-Nojwyższa rada w.ycbown'~I· I " Nowa-Ale ksandrya,
Kurcbuch, Nar3
lutego.
Dzisiejsze
j
t;!.n Kaczmarek z Julią G6rska, \\aWlL Garbieki z
Warlzawa. 4-\(0 lutego. IV •k• ł " k, {)L. _Vlr t,.I n,,·. II ~aryanu.
puhliczuego ot"·1 mo wkrótce t,olecellle ~pr.. o. nocy Wisla ru
Wit.:z.k
szył a.
z
J6zef
bobrzyniak
Stnisł&wt
lle,lill
(~ 11.) 49:85, 87'/" 90, .951. 5O.?O, 00, 10 ~u~ Ucmlką, Wojciech Sobaniak
woni .. projektu ostawy liceum f"oll.cus "ego w
z Antoaioa Kunce,
Ha mmburg, 3 lu tego. Elba mocno. zagl·a. l." Ull l u (3 m.) - - - kup., 1'ary.,
(10 tL).
. Kazimierz Teofil W.jmaua z Emilią Fory.l.k Jau
Petersburgu. Przedwstęp nu czynnoścI Jut znla· I ża miastu , Mosty
kup;
\V,.,leil (~d.l ~ . - kuP:; ł"I,. h,ty hk:-ldae!J- Fir8chau z Wiktor)',
na kaual~ zamknięte.
.... icz, Józef Jariębski
ue K,ólestwa
t\\'iooo. .
,tn •• 98.00 sąd, . t&ki~ z Antonia~ Ko.nIBąS"'i'.;;e
,. .'
Londyn ,
Wl&dysł"w Dorezyński z
lu eg~. B iuru Heutel·/L donosi ma~. 97.8J ;;ą~.;P"I.tu'go
, /'Ii Z Ber ima
5'1, ruok.& poi.yo~k& wleb"!n:t I~-:J Maryą Pieltnyajew
donosz~ zu~wu o UCleClCe I z Zanzibaru : Ilnglelskl konsul
ic},
Walenty
GTlloszkiewi"" z
generalny e1lllly' 1~3.2ó zątL, ~I.'J em"y' 103.~ ą, '.
bankier. . Berno,,1 Stauge "lIIk! bez. wieś I, : oglosił wczoraj
/~ AlItonin. nark.wską, JaII llikołaj Szpllk z Helen..
Zallzibar. IJOrte~ o.twartym , ra8k~ potyczka prelD10~a z. l~ r. l-ej . e~81l
. - , Likowaką, Teollor Józef Wesołowski z Em.ill).
pozostnwiw szy zn.r.zny d.fi .. yt w IUte~esle. Czy , z wyj4tkiem dhl
LeC)taka. z 11166 roku II"J ,wsyl - _. -, b I. listy kall,.. Tom..
brolll I a muUlcyl.
Romuald K1ijaDowlki z Eleonor ..
"szystkie <lepo7.yty s, nieno.rus'!.one, "~ zdol.no '
Londyn, 3 lut~go. Parowiec pt\lnocneg o szl.. h. - - -; 5", I~.t.y... ka .... "'U9".. k •
Emilią Kaczor;"'l k, }[arciu RóżalIki z Ceeylią
rok". ~5.!iO -ąd.; 5'1, hoty. ~."t&wae ...!".kl. I-el Dym.rok"
n.razie sprowd,ić. Utrzymnją, t." dop,ero Jlrzed Lloyda Eider".
Staniała';" Grębo.. 'z
płynący ~ New.York u do serYl doz. lU2.oo żą~·.; takle.
Kołol.w.k~
małe -.- ąd.,.II ..~ W..wrzylU8C Gwiz z Fraoei.z"l} Mar.
kilku .tuiomi pewien kapitalista zl~łyl. ~ bOIl- ; Bremy, ;. jJoworlu
Wojdecbow.ką,
gęstej IłIg~y. roz.bi
oeryl małe
<ąd., 101.10 kup.,. V·eJ .. Wladysl..w Kurkiewiez
kiero Stollge 100,000 III. no Jlrzecho". ?,e.
z
Emilią
Kowalska
WinI skaly Herfield-L edge. _ Dla selągulęcll.asięgoo ryi małe -:-.- 101.30
:;111" '.isty r.ast,!,wne .mJuta_ \y,.r- centy Cy"iński zAoną. Janeczek,
Stauisła"; Pyu
* Br uksela. Dr. Deco," n e~, wOlósl ~o l z mielizuy j zabrania pRsażel'ów wyslauo sza" y I"J serylżl}d.;102.00
-!Id" n...,."_rYI 101.70
lIatyldł Aniel~ Fr.nkielV· z Atooi Palm. z Juliau.
lII..) s.ryi 101.0') tąd" IV..j IOryl 1:1:): 50 .lrn p·;W ·e) Dł
SOUlltU projekt do vr aw ., •• myku),ceg o domy 1 na pODlOC pięć
C_boid Antoni Nyk: ~ Haryanuł Rze~ec.kt.
parostatk ów.
Żegluga sary' l00.~5 tł'l., 1~.25
.6'1, obhglw~t&. a~- Józer Lnrig 7. HeleDł Zaidler,
gry w Osteud.ie, Sp~a i ~hm"nc.
Jan I{otowlcz z
. ! z powodu gwaltown ej ~uI'zy )est hal·dzo sza"y duze 99.40, ząd.; kop."
takiez III!'I. - ..- '~'. 5d.' Bron.i.1aw'l. Głowacką W.I'U~1 Strzel.cki
Na IIlGrzu Połnocnem ~ ..1aI.u s~roszh-lutJ-ut1nioną. Pasażero
z J6z.fą
m rozbItego statku hsty za.tawne m,."t& ŁodZI r-eJ aeryl ~. 10 z~ , Saycerz A.ntoni Pawia. z 8tauisł&....~ Rybaezyk
w. burz.. Wiele okre,t6w rozbllo SIę I duto .Eider·' grozi
H.ej.
seryi
--:-.
t~~,
~I.•j seryl 98.60 ząd., I~. Mateu8~ Wróei.ki z M.ryallllf! J ..kilik..,
niebezpie czel\stwo .z powodu
J6ze{
Beryl
-.
ząd.;
li
1~
1\8ty
osób IItoO~tO.
..
ata.wne
ml"~
Stroja
z Anto.iną Gabryelską, Walenty Kry.W. "
. . utworzen ia się otworu we dDle statku. Bza, -,- żąd"
taklez ml.at& L~bh ... - . - ząd., t~ Antoniu. ZYiUlIlJllcz
.."" Wyprawa zaoceano wa. LIstem z. dllla Dotycucz as wyratowa
yk,
Antoni
C"rnecki
z
~uielą
no pasRżel·ów t.rzy- kiez ,!"asta ~łock. -'-I z,.~., ~ 1, !J~tYkza.~wne wl Salamouowicz, Józef
27 grudnin do .Kuryem w.rszowsk .. go, do- nastu. Ratunek
Kac.. ro ..."i z J6zef~ Kuelńskł,
jest hardzo ut.J-nd Dl ony lońskle długIe -.- tą< ., o /,"WUez rot e - Win_ty Waj bert z Pautiną Anna Iroaz Francis.ek
nosi p. Antoni Hempel z Chocle·Choel, ,t. wy- Z powodu wielkiego
żąd· Dyakolllo:
erlll' 3'1" t"",,11 11 3'1.. ".ryt Skotniclti • Lud
oddalenia
..iką Holik, Antooi kołeielak z
statk u od 3"101 \Viedeń 5".'., IlPe.ter"bll~1(
praw. d·r. Siemiradzkiego wyruszylo w stroDę brzegu.
6'/... \VlLrtu!d. knv?", • Antonin.. Flglus
Oli oz l'ot.rąee~lem ~·/ft: htł~1. 1.M.Ml&W~e 'I:eltl~lue
Roca i Im Kordylierom, z powro~em zoś w
W par al i ew anglełl ckłeJ. 8: Wilhelm
Spaa, 3 lutego. Wczol·aj, w tutejszej 55:4, "OrMO. 1.' U 162,3, Lo..Z! 12;
z
7. II. 1 hk"',~a· Wiktory~ Wuja., Heoryk Becker z AdeliKnobloch
Buenos-Ayres, stolicy Ar~elltyny, sta~e IV m.or~u. sali .Montagu
... Eugeard" nastąt lil . podc.zas k~ll- C1.1 ue 665, pOtYCZKĄ pre""n ... I _7.7, l( 186.0,
ni~
Greilieb, Jan Krous z Klara Florent~uą Fied""r,
*",~ Genua. Z GenuI donoszą, It w wl~z~e- cel.tu wybuch.
Pelersb
urg,
4
lutego.
Wek.le na l.ou,lyu 101.45, Karol Kircher z Paulin, Naumburg. Wilbelm
Śpiewak Lubm zabity. Wie.
BIm •
oi~ wOoogll:>, za,tly ~owa1ue rozruch~. PI~· le osób
U 1,oży,~1;ka. "8ehollui~ 102 7/" CU "oi.yukK. .w~cb~- ler z Ann"
rannycu.
Joanna Arnold, R'y8Z&rd Hermaoll Pt1,Inia 103 1" . 4 1/'//0 liI.L! ~a.~LK."lIe kretlyt. &letn~k.le s~hel z
ciuset wi~toiów, uzbro)onycb ". u,,"~dz,a, ~n.
NataliI} Weitlemejer, Adolf Rosner z AdeMonachiu m, 3 lutego. Tutejsza. .AlIge- 153.00, akcye ha.nk"
rll~klego etla lu,wllu !-I.~rlllllet· l&Jd" Redeeker.
cilo si~ n. wart~, 1<16ra broOl~c S l~ mu .. ~t. meine Ztg..
potwierdz a wiadomość, że ne~o 163.00, pe~rdbl.u·dki8go hAuk n łIYl4łjll1to"el{~
Z.ar ll "dniu 4 lutego'
uiyć broni t,alnej. Podobn,o 4-:-0 wed ług lU· rozkład organizm
~.OO,
ha.nku
wIOlb1ol\ro
llfJwego ł65 .0), " ..r·n"'....
u
króla
Ottona
szybko
Kato lloy: Dzieci 110 t.t lf)~~D ztoa.rło 3, vr tej
nych wieści - 7 osób •• blto I okolo 15 ra· postę puje.
. kl.go banku dyskouto ... ~o -.-.
,
. liczbie ebłopc6w _ d.i.weą~ 3, doro~ły.b ..2.
811 r ll a
lutego R&ukuotJ rUJłlue 1.&1"'-1.. VI tej liczbie męte'lyJua -kobIeta
oiouo.
. .
.
P et ers bur g, 4 lutego. (Ag. półu.). Wczo: 199.90, 'na.4-go
Ił 1Dl8.UOWlcSle:
dOIl&w~ 199.75, vrelc·de 111\ Wllrlł~""'; Antoni SfamiroW'ski, lAt 38, K.a.rol2,Teofil
..;<.. Muzeum myśhws~ wa I r y ~ ołow:stwa
raj, wieczorem następea trouu szwed~kl 199 95, U~ P.tersbllrg kr 199,25.
NeimadlJl,
11& P.te,"bllr~ lat 19.
załoiono świeto w pa ..ysklm ogrodZIe •.kllmaty- wyjechał do
.
Moskwy. Na dworzec koleJo. dl. 198.00, u& [...,tYII k rńt 20.39'/" II~ [.oll,ty" oIt.
Ewaaglettay: D.ieei do lat 15-tn zmarło 2, w tej
zocyjuym. ZebrlUlo w niem kolekcy~ blstorycz- I wy dla odpl·owad
20.32'/"
lIa
IVi.,teó
In
95,
kllpo."y . ".hl. , .1'l4,6J; liezbi6 cblopcó... 2, d.iawczłt - dOf0i1yoh.
zenia księcia, przyjechA li:
-:no·etuograficzuą przyn,dów ,. s~u1,cych do cbwy- Jego Cesarska
5·/" HIty za.llta.wne 6~.90. ł"'. hl 11 hk"'HJ.łl.O~Jue VI tej liczbie
111ość Najjaśniejsz~ Pau, 60.50,
lOęŻCZ?ZJ.l _ kobiet _ Ił 1lllIWOW1CIU:
pożyczka r1l8k& ~'I, r. IR~" r. 93.30 \ 1. •
tani. zwierz,t. OtJfÓI!Z Lrolll I n.Jruzm~ltsz)cb Jego Cesarska
Slarankon nl. D..... do 1&t 11>-t.o
Wysokość Cesarr.ew lcz Na· 1887 r. - .- , 6'1. r.llt,zlo~
3, w tej
103 ,9~. 5'1, ,. • 1. y. I~\I liczbie chłopców a, tlsieweąt -1II1&rlo
narzedzi, znanych z odkryć arcbeologlcznych, stęnC TrODU
dor!"ll'·~. 2,
i
r.
Wielcy
.,
I)ożyl~r.k~
Książęta.
".~hodul"
li
ell~. 6\ 2~. I ~l ~IOl
a
", tej liczbie ml}ZeIJzna _ koluet 'l, a brlauow
znajduj, sie tom wszelkie. prz~z,d!,. uiywaue I Moskw
lCle:
a, 4 lutego. (Ag. ~ółn.) . W ce- .yi 64.20, 5'1, listy .as"'wlla rn'k " 100.50, 01, I'?: Złatło Bajla Szpiro, lat 2', Gołda IDudla. K&nt\>roiytzka. pJtnUioWk z 18ti~ rol<u ll9.ab tr.iu,., 1.. Iltshł~ WiCI, lat 72.
d.isiaj w~ró<~ ludów dzikl~h I cywlh~o,~ony~h. \ lu przyjęcia swedzko.
no:wesk~
ego
I~astę[lcy
r . J4-1.50, akeye drogi żel. warn.t\\!lłko- vr l&I"'l1ł,dt.i
" .... GnrRlk Latos, śpl"cy od. pl~C," mle· tronu ua t1 worzee
....";.,""'''''''''' ''''''....
--''---'''-'''........''''',,....._....---'''---'''---'''-'''-'''~~.....
kolei prZYJechali: gene- 218.00, .key. kr.d,w .... "nKtrya,·kl' 172.00.
ake!'
.i~cy blizko w Myslowic.cb, obud ..l sl~ 2?go ralicya pl·zedstaw
ieiele wladz wyższych i W8.181.łu·ukiego brmk b8.ndlo"8fJ'U - .- , łł1~~flUW'
LISTA PRZYJEZDNYCH.
z. m. Z.t,dał pić, a gdy go poslugacz szplt.l: konsul 'szwedzki
wegy _ ._~ dYAkoUlt) lli8:ujMIII~,," lUlU ku pMłlft.,
Hotel
VI.lorla.
.
R. Irm.oeher z Drem.., T. R&upert
a chwilę pl'zed nadej3*'. l,ry"a,Mt6 11/2"!w·
"Y zapytal, gdzie czuje ból, wskazał Q IIOgl. ściem pociągu
• Berli"a., BogdlliuJki s Wan.. wy,
przybył Jego Cesarska Wy Londyn "·go lutego l·u11\1"kl\ flhk ... 'X l >ł"łJ ~.
Po wypiciu IIIleka, które IUU podano, Latos sokość Wielki
Książe Ser~iusz Aleksao- U emisyi' 9i, 2 1/,.'. KOlIIlute
Le. VERITABLES EAUX de
I\l1giol/ł,(ie f)5 11 /Ił'
z.so~1 ponownie.
drowicz. Pociąg zajechał Pl·zed peron staWa rszaw., 4.-go lutego 'ra.rK 111L II-'''-en Witkl'''''··
*,,* Przykry war unek. W C.b~ba zmarł cyi
Ilunktualn ie O godzinie 12 - tej przy skifttto. P8lllllh~1\ !'In . ortl. - , IHr.r.
I Ilohrl\ 820 Died .... no bardzo bogaty obywatel "':lIllUm Per- dźwiękach marsza
powitalne go. Przywi. 825 bid~ 8W--8i5 ,.yborow~ - --870. zy,"
SODo Pojąć lat,.o zdzi"il·~ie szcz~śhwycb s~ad- tawszy się z
Wielkim Ksi ęciem, następca wyborowe - - - , iuetluie - -_ - , w",I~llw~_
-- -,j'it~zUlieil 1; i ł-o rzlit1:, 480-:660, O~leł1 'l85 kobierców, gdy po otwarcIU testam~ntu, reJ e.Dt tronu szwedzkie
go przyjął rapol·t od do- 330 gr1k~ 420
. 45(j u e 1 ł1it l"tll1 - , %ll1no",,' odczytał n.st~~uj,"'I kl.uz.ul~: .Zyez~, sobIe, wodzącego wojskami
i. przeszedł p.rz~il - : r~elul.k ''''11<4 ZIUI ' - .-:. - . Itrlll~h 1\01 111 750 SlIt les SOlll'ces de l'l!ta' fraaęals
aby obok pommka mego Ojca II' k.~lI cy ro· rontem straży
honorowe j, skladaJąceJ Się 8511,oukrowy 900 -1000, r""oJ.1100-1'l00 <k ku .....
Administratioo:
dZioDej, postawiono mi p.om~ik zrobl.ony bez- z żołnierzy [lulku
olei rw. ... lł~kl",.,' - 8, BOULEVARD IIONTMARTRE, PARIS
t
jekaterynosławskiego; kłUłZ,," jaglAtHL - - wamukowo z....ser.. Na mOIch droglcb sp.d· W tymże czasie
llli&uy - - - 'łL 1111,1 , k.artofle - - - za koCELESTI NS. QrueUI, . al.dl•• de I.
orkiestra wykonala hymn
kobierców wkl.dam obowi~zol( piln6wani .. , aby szwedzki
Po przedstaw ieniu generalic yi, rzj;~\'ł'iel.iolln Ihlze.uiey 500, ł.yl.& - . j~c,,",if)ui ..
Vellil
pomllika mego nie toczyly robaki, m!szy, następca tl·onn
odjechał z Wielk im I>się - , owsa. 200, s:rn~hn lt11ln~~t) - komy.
GRAND E-GRILLE . lIaladle. d_ F,I. et
szczory i t. p, plugustwo. J deli spa~l(oble rey ciem do Kremlu,
Wa r SZAwa, -ł.·go lutego. Oko,,.itl\. Hort. akla,L
skąd Wielki Książe po.
de I' Ap,arlU ~il al ..
u1yj~ tlo tego umyślnie złego j szybkIemu ~oz- dążył do palacu
Aleksandrowsłliego . Wk rót- za wiadro 100": 11.1tl brutt,o z potrą•. 2'/., 10.93'
HOPITAL . 1I_ld l.. de I' h l • • ao.
netto bez potrlłc.; Zł\ 18u: tł.711~ brutto fi pak. 2° at
1,I_dowi podleglego gotuoku Eera, UpOW~DI.~ ce przybył tu
z wizytą książe następca 853' n.tto -be. potrą<.
Pui.6. s.us I•• unemall"" d'uu Repr6ian.yuki za ";&11.0
8zallowny mogistr.t totejszy do wydziedzl czema tronu. Powróciw
11. l
szy rozpocząt zwiedzać brutw z potrąc. 2'1" 11.08 netto bez IW':
tant de l' Etat
potrąc., Sk
mokb spadkobierców i do zahrooiDSobi~ IIn.',la: osobliwości Moskwy,
' zacząwszy Oli z\>rojo- 78': 8.8t' brutto z potrłC. '!.Ol., 8.6i' uetto bez potr.
SlIOŚĆ calego mego mujlltku. "-Nat".ral llle bled:1I wni. Po obiedzie
B e r l"l ł ł lutego
PASTILLE
u Ich Cesarskic h WysoPłlcellil'M. 200 - tl'ł UIt. luty
S
aux SElS InURllS
Snodkobiercy zułotyli prote.t pneClw tok trud- kości w pałacu
V.ndoes eu bort•• m6talliqlles .Uh par
Aleks;\nd l·owskim, książe ~.- na. kwiec. 1IU\j 196.75, n. czerw. lip. 1!/!l.50,
Żyto'
nemu tlo wykonunia punktowi testamolltu.
20~
109,
11&
Inty
Wa.75,
u.
czerw.
lipiec
następca tronu \\Taz ze ŚWit, b.ędr.ie obe.
la Co.
196.00.
BOITES: I Fr~ 2 Fr. & 5 Fr.
cuy wieczorem na przedstaw ienIU w teal •• ~łn, a lutego. C~ki.r J.'n 96 prO<\. !6'/.
251-12-1
TEATR i MUZYKA .
trze WieI m.
spokojnie. Cukier barakowy 14'/, sł&bo.
~ Dzisiejsze przedstaw ienie "Serafiny "
Wspieraj cie przem y sł krajowy!!
Pet ers burg, 4 lutego. (Ag. p61.). Dowódca
Live r poo l, 3·go lutego. Bn.wełutL. Spra"o'fl&ni~
Sardou na benefis p. Winkiera należeć l·ej dywizyi !ta waleryi
UmwAJC IE:
gwardyi ~imid~· ko"oo .... Obr6t 10.000 b.t, • tego na speklll •• " ,
"ywóz 1000 bel. Nleuregnlow. łliddliug "ueryk~(,
będzie,
bezwątpienia, do naj8ympa tycz- zew, mianowan y dowódc~
czwal'tej dywl- ska: na luty marzec
Gliń
sz u~::as..J~"ce3)1/.1 o.bJW~Y, na. IDUZec kWle~
niejszycb ul'oczystości teatralny ch. Pan zyi kawalery
i.
ciefi 5'1, apTlledawcy, DO kwiecień m'li S"", naby,w.
.
Winkiel', to najstarsz y \lasz znajomy wllról!
Pe t er sburg, 4 kItego. (Ag. p61.) .• BII·- cy, na. maj czerwiec iII/n sprzedaweYt Da c.a.elWI8e
Gliń
S.A ~~~~~ da
drużyny artystycz nej pracującej na naszej żewyja wiedolllos ti" donoszą,
że w mal'cu, lipie. ~'I.. sprzedawcy, n& lilliee lierpie6 ł'/.. apu ..
scenie. ~na też lod;ian wybornie i naj- po ukoliczen iu kontraktó
dawcy, na si.rpień w.... leA ł'/n wyway.
Glińsk iego AT AIIEII TY.
w kijowskic h, rozłatwiej mu Iloblldzać icu do śmiechu, wpro- poczną się po ~ iedzellia komisyi
N_w· Vo
a·go lutego B."el"A 7'1 ... " ~. (h 110 w~ka le.ni. 6"1rk,
...
wad zać w dobry b umor. 'I'alent i werwa. zaDia sposobn pobierani
Gliń "
rUryka
a wchodz~ceJ \~
New· V. rk, 3-g.lutego , K.... Rio Ji 7 lł.I~'t.
komiczna, ni e opuszczające nigdy artysty, wykouani e od l·go
. Jr,~'. oh,.lczlyo~ • Warua.ll .
wl'ześnia dodlllkow eJ
KMf8.
)i 7 In", orcliulLry oa loty 1285, na kwu~a.
wspar t e grulltowu iejszem artytystyc zllem akcyzy od cukru, mającej
przynieść skal'- t2 ł7
pny weT ....tr·
Ila W O ZI, klwlkllJ
wyksz tałce n iem I gOl·ącą miłoticią dla sztu- bowi 6,400,000
II 21,
I'S. czystego dochollu.
<10m W-p Ilajeel!&taa.
2108-0
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IJZIENNIK ŁÓDZKI

o
Teatr

Ł

G

Łódzki.

Maryana WINKLERl

luauoro"auego

Komedya " 5-ciu aktach, • francuskiego
prze.z Wittoryna Sardoo.
Wystę Jó•• fa TEXLA w roli PI_nterosa.

Do interesu bardzo korzystnego
POTRZEANY JEST

ł~~c~y~n"

"KURJER CODZIENNY"

Mi~y

ILUSTROWA:-\Y

Dziennik polityczny,

prZł!Z

OKRYĆ

ANNY GRfiNBERG

nI. Zielona. 1U265 dom
POTRZEB E SĄ ZARAZ

panny

Do
1)
przylegoj.cy .
wowem, gdZIe
łl. Spokornego. 2)
apteką. 3) Pięć pokojów i
woem piętrze. 4) Dwa
UI\ pierwszem pilttrze.
n H. Bechtold • .
~----=-~==-

wielu Monarehó .... i obdarzonego przez
Najjdniej.zego Pana łJeksa1ldra lU d"og,oce,.njin
pleń.ieniem brylautowym.
innemi prsed.t.wione b ~ nowości na.tępująee: ;S

.B~e~bilJr~ c~"rod~iej"ri
lIIareareJlo .lugelo i jego o.tatui. dzi.ło, z udziałem peraonelu dam.ti~o. Zjawienie się SulamUy. Jedyn.... swoim rodzaju

"SAUlAłDRA".

czyli zaczarowane

AUTO - DA -FE

nadzwyc.zajne, straszne a. zarazem zachwycające do§wiatlezenie.
N O W OŚĆ

KSIĘGARNIA

pierwBtOrzętJB& DOWOI1Ć:

"rrELUjSIN , " powietrzna cyklistlw
wykona panna Eleonora Ocean na monocyklu. t\ajnowszy wynalazek politechniki londyńskiej, który w Londynie, Paryżu i J3erlini~
wzbudzał największą sensacyę przy napelnionych po brzegi salach
teatralnycb.
lczegóły w afiszach i Ilrograml\ch.
.
Ceny mi~jsc zwykłe, tearlaln e.
Dzienua sprzedaż biletów w kasie te~tralnej.
Uwaga. ~Rstępne przedstawienie odbędzie się tlopiero
" poniedziałek 8 hItego r. b., z zupelnie nowym progJ'amem.
239-2

"TYG~DNIK ILUSTROWANY"

WIELKI

(33 rok J, "ajbaT<hi<j r ..pou:c...."," (8,000) eg•.) i "ajoln,."''''jna
pohka (lny orkw:e druku, ortu ok/adb w ka:dyr" numtrze) .

takich rozmiarAch

BAL MASKOWY
SOBOTĘ,

ła SIę b.zpłatnle.

tilebethllera I woura. lub Administracya "Tyged.ni.
IDI.t"o,",al.e,"o"'. Warazaw., Krakowskle·Przedmleśc ie M 15.
236-3

dnia 6 lutego (25 stycznia 1892 rokn)

ZARZĄD

i wstęp tylko za takuwemi jest dozwolonym.
Łodzi
NII9 BĘDĄ SPRZEDAWANE.
ua zasadzie §§ 51 i 52 ustawy bauku zaprasza niniejszem Pp.
Jeżeli ktoś pominionym został i zaproszenia nie otrzymał, to akcyouaryusz6w na
są takowe do nabycia u pana Aleksandl'B 'Velu.
169

Banku Handlowego w

1Z;~Lpr,oszeDl.a są rozsyłane
LO~

ltNłA.

dodatku nmieazc:t& "Tygodnik" najświei:3zy
t. "Jan Ohasp", osnuty na tle dziejów
• Ja"" 0rlM.
Warszawie: kwarlalnie rI. 2. rocznie rs. 8;- w ces.rslJ; wartalnie ,.. 3, p6łrOO%Die n. 6, rocznie r •.- 12_
okasmec, zarówno )ak katalo~ k!ięgarslde, na żądanie przesy-

..7.,.,nVDl
po.,ieg"io~'y

w Sali Koncertowej.

łe leczenis konie i psy i udziela
w każdym czasie. Prawi dłowe j
kucie koni, nI. Milsza .li 821-e.
122-160
Warlkoft' I Kwdniewakl.

arlY8tyczn .. literacki,

p. t. "PO.JEDN,..
GA WltLEWICZA
110d tytuł.
~::!.~~~:~~~:~~~~~~::,:~~~~~Ł~\~A)L PROSA

dobroczynności

w

E. Wen de i SPółki

w WARSZA WIE, Krakowskie Przedmieście N !l,
otl'zymała na SKŁAD GŁO WNY :
El8ellberg. 4. Dr., I!!iyfllis w stosnnku
stWll. Cena kop. 30.
Zapobieganie (Pl'oph~axis) szerzenia się
SyfiliSU. Cena kol'. 30.
Do nabycia we wszystkich księgarniach.
247-3

na przytułek dla starców i kalek towarzystwa

Lecznica.lDglelllka
~Ia zwierząt lwa
Przyjmuje

i literacki. '

literatury i s.tuki. Kroniki .ądowe. Po"ieści. nowele i poezye. Fel(Dzienniczek). D.iał polityczny. Dział puemysłowo-haudlo"Y. KTOBralL Portrety. ilustracye wypadkOw bież~ych i szkiee humoTyszerokim kole wsp6łpracowników zn.jduj~ się najpoważni.j.z. w pii.
~~"::~~~~.:.~
pióra. Powieści w dodatku porannym drukowane sit w fOTrua.
ej
aieby odcinek można sklada.6 i następnie oprawirW w książod Nowego R oku prenumeratorzy otrzyma6 mog~ poe.otek po" Emancypaatka" to jest e&ly tom l i po.z~tek ~rngiego

kawaler lub żonaty z
srebrem 700. Oferty proszę
w redakcyi niniejszego pisma
"Ltł B e,·m'i tt da Biable"
lit. A. B.
250-3-1 _ ba •• eD dJa1tla. Zdumiewające zj ....i.ui. się zwierz~t z gł ę bi wody. cOrygiDo nowo otworzoneJ' pracowni nalne dog"'lOdeieni. Prof or. Becke,a). Nigdy tn t aj jeszcze nie widzi on.
SUKIEN i

społeczny

lVychO<bi w Warszawie dwa razy dziennie.
Artykuły 1flItępne. Telegramy _jencyjne i od własnych korespondentów. ln.,_ ... ___,_. Kroni.k.i: warszawska., prowincyonalna i zaguniezua. Sprawozdania z tp..

Pr~f. BE~KERA

Pierwoy ru

A.

N

E

W SOBOTĘ, d. 26 aty""ul~ (6 lutego) b. r. ,
o godzin. 8 wieczo em
Przedostatnie ....paniLie fantaatyczno Fuedstawienie najbardziej znanego i cemonego
wsp6łcześnie prestidigitatora

1892

SERAFINA

z

Teatr TALIA w Lodzi.

VJCTORI!.
\V sobotę. d. 6 lutego
NA BENEFIS

o s

28
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XIX ogólne zwyczajne zgromadzenie

Dnia 20 Stycznia 1892 r;ku
Droga
łJódZk!abrYCzno- w dniu 29 (10) kwietnia r . b. o godzinie l z południa IV lokalu BAn\V ImIenIu NaJJ&śniejszego Pana
Z powodu ogwiadcz~nia wysyłoją~eg~, kn w Łodzi, przy nlicy Średniej pod N 336 odbyć się mające:
ZAGIN.ąŁ
SQd Okręgowy Piotrkowski w Tow~rzyst.. ~ RossyJotiego, o za&1!blenlu
PORZĄDEK DZIENNY:
..
J
•
duplikatów h stOw frach towych ŁOdź - Sz.Óla.ły bla.ły pudel
PrezydnJącego A. A. pi.tOwka za J6 88934 i 88936 z doia 8-go 1) przedstawienie sprawozdania i bilansn za r. 1891.
uprasza się o odpromldzenie
""M",hi ...
Członków Sąd u J. F . Listopada r. z., Droga Żelazna. Fabryczno· 2)
zatwierdenie dywidendy za t. r.
domu Nr. 6 nowy, ulica
i G. W. Biełowa Ł,Od.zka p~aje ~o wiadomogci, że pomi~ 3) wybór członków rady i kandydlltów. .
za wynagrodzeniem.
łódzkiego fa- :~o~~e'!::fn~~ty llstów frachtowyc~2~3Je
Do uczestniczenia. w zgromadzeniu ogólnem ~ajlJ. Pl'awo akcyo ·
że nieprawy posiadacz
ZAG
. ~A
naryusze; którzy do 27 (10) marca. r. b., złożą swoJe akcye
Saengera o Oznnposzukiwanym będzie.
w kasie Banku Handłowego w Łodzi ,
za up adłego, pOlf.anowił: 1)
opadłogć Łódzkiego flIbry·
b'·06~klJ ~lota
""
w Warszawie lub też
Emila Saengera i. poc~ą~e~ w p o niedziałek w teatrze Talia n
"
filii ost~tni~go Banku w Petersbu!·gu.
.
ozna~zyć od dOla dZ.iSIeJ- przedstawieniu pr. Beckera, ŁaDo złożonycb a.!'cyJ wIDny. b~ć dołą~zone 3 J.ednobrzm l ące spe ·
Opieczętować majątek skawy znalazca raczy złożyć w Ad. cyfikacye, z których jedna, nalezycIe pośwIadczona l wyd",na akcyonagdziekolwiek takowy ministracyi Dziennika Łódzkiego" ryuszowi stanowi dowód depozytowy, druga zostanie przy depozycie
WjStllH2:uaIClO,\fILC się może; 3) oddać upa· za n""rOd4l rs. 2.
234-3 trzecia zaś opatrzona stemplem kąsy, posluży za dowód do uzyska:saernrera pod dozór policyi'
nia biletu wej ścia na zgromadzenie.
mianować
Oka~y(f
Złożone akcye zwracane będą pd dnia 3'0 (11) kwietnia r. b.
J. F. Cbolewickiego,
•
za zwrotem specyfikacyi N l .
•
Ilm';Wlrs,m Adwokata przysięgłe- Do sprzed:\nia urządzenie stoloŁódź, dnia 24 (5) 11ttego 1892 roku.
24$~) ~opję ninieJsz~j de- wego pokojll mianowicie: kredens ~"'S---Z-S-S----rr-Z' ..S-s-Z-S"US"~
WyW18lłĆ przy weJścIU do o 3-ch drzwilfch, 12 kl-zeseł obi- ~~-.=.~~ ~"j
w dziennikach tych skórą wytłaczaną, stół na. l!: !III
~:I
............ ,...
18 osób, samowaroik z blatem M~
urząmarmurowym oraz inne meble, ~
ifI
__--::-::=-===--"-__ l6jtzeku~ą·
" filii lVars~awskiego magaz~u
dzoną
zabawę, skladają
podpisany przez obe- IDcbll .... Babong, ulICa ,
••
!~'
.
Dzielna Ji'i 22.
182-6
pOdZIękowame.
z oryganałem
OB'1>lIBJIEHIE.
r.:~
upadłości Władysław Sudra, CYJ!,e6Hul! IIpHcTan IIeTpoXOBUrzędnicy
Adwokat przysięgły CRaI'O OxpyllWaro CY.I\R PHQap)l.lo I:
:I
BY.l\xeBH'Ilo lKHTeJlbCl/0YlO1l\Hi B'. l'.
~M:'I
JIO)l.9H 110 HOBoMy PUHKy 81> )(o- l! ~
...~. ....
•
I: ~
Kommisal'z npadloijci fa- MfI nO)l.lo N. 10 Ha oOBoBHHiu 1030 i!~
252- ~~
-anp·l~.ml;:.~ 'n Emila Saengel'a na .z~- CT. YCT. rp. Cp" 061oSBJlSeT'b 'łTO ~s_s__~~..s.r~:'s~ts~s:s~~~~
476 Kod. Haom. niDle)- 28 JIBBaps 1891 1'0)1;8 Blo 10 'Ia- ~~~~~ -~~~~~~dr1
zalVla,~aUDla wierzycieli npa.· 00810 yTpa 6y..eTlo upOH3Se.l\ella _
~~~~ ~~~~~-,;..;;r lRł
OeTp'~~'KiJl.l:;;:,~n
że termin do oy6.1\B'lSRII opo,l;aza )l;OHlKHMaro u~
_ _ _.....,=====;:-_--==_IIJl'zeClI!tawlłlUla potrójuej listy kan- HYll\eCTBa UplI03,1\Jlez81l\aro HacNIOleJ8zem mam ZRSZCZyt podać do wlauomośCl, ze
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